Kto liczy na tygodnie, sieje trawę.
Kto liczy na lata, sadzi drzewa,
ale kto liczy na stulecia,
ten wychowuje i kształci ludzi
(przysłowie chińskie)

Jubileusz 100-lecia
Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
im. prof. Zdzisława Mączeńskiego
Jubileusz to wymarzona chwila, aby z nieukrywaną
dumą i radością zaprezentować wszystko, co jest wyjątkowe i niepowtarzalne w naszej szkole. Absolwenci, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy – wszyscy zostaliśmy jej spadkobiercami i kontynuujemy wielkie dzieło zapoczątkowane przed 100 laty, wraz z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości. Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie – te słowa Hansa Zeiera oddają
prawdę o miejscu, gdzie 10 000 absolwentów zdobyło
wiedzę i umiejętności, odkryło i rozwinęło swoje talenty.
Jubileusz 100-lecia Polskiej Średniej Szkoły Budowlanej
w Warszawie to czas wspomnień i wzruszeń o tych, którzy
,,budowali” naszą szlachetną ,,jubilatkę”, która dzisiaj jest
wielopokoleniową rodziną szkolną, bowiem w szkole najważniejszy jest Uczeń, jej duszą jest Nauczyciel, wsparciem – Rodzice, a dumą Absolwenci. Czas/przeszłość
porządkuje, dodaje mu blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ją ponownie. Zaczął dzwonić jak co roku
w drugiej połowie października, kiedy obchodzimy ,,Tydzień patrona Technikum”. Tradycyjnie sprzed szkoły ruszyły sztafety międzyszkolne do ,,Biegu Mączeńskiego”,
później odbyło się szkolenie przygotowane przez firmę
ERBUD, a klasy pierwsze zaprezentowały ,,Dzień Mody
Budowlanej”. W kolejnych dniach odbył się XII konkurs
wiedzy o patronie szkoły, a w jury zasiadł prawnuk Zdzisława Mączeńskiego prof. Marek Kisilowski i przewodnicząca Stowarzyszenia Wychowanków TBiA Barbara
Młynarska. Uczniowie klas pierwszych zwiedzali obiekty
wzniesione według projektów naszego patrona.

Główne obchody zaczęły się 26 października 2018 r.
uroczystą Mszą Świętą w bazylice archikatedralnej
św. Jana Chrzciciela, koncelebrowaną przez metropolitę
warszawskiego ks. kardynała Kazimierza Nycza. W homilii kardynał powiedział, że ...najważniejszym motorem
działań stało się budowanie hierarchii i ładu opartego na
edukacji i wychowaniu… Poświęcił nowy sztandar Technikum. Po zakończeniu nabożeństwa poczet sztandarowy
pełnił honorową wartę pod tablicą pamiątkową Zdzisława
Mączeńskiego w bazylice archikatedralnej. Dalsze uroczystości odbyły się w odświętnie udekorowanej ,,jubilatce”,
gdzie szkolne korytarze zamieniły się w okolicznościowe
wystawy oddające ducha stuletniej historii. W krótką podróż w przeszłość, pełną wzruszeń i odkryć, zabrała nas
pani Barbara Krakós, dyrektorka Zespołu Szkół nr 23.
Powitała licznie przybyłych gości, a wśród nich Krzysztofa
Czubaszka – burmistrza dzielnicy Śródmieście, Łukasza
Kasprzaka – naczelnika Wydziału Oświaty i Funduszy
Europejskich dzielnicy Śródmieście, Barbarę Krępską –
naczelnika Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Biura Edukacji, Jerzego Gumińskiego
– prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leszka Rafalskieego –
dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (absolwenta szkoły), Grzegorza Jemielitę – byłego dziekana
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
obecnie wykładowcę w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego (absolwenta szkoły). Oklaskami uhonorowano
dwie rodziny Fronczak i Flis, które są w trzecim pokoleniu

Podczas uroczystej Mszy św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela (fot. Krzysztof Błażewicz)
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Wystąpienie Barbary Krakós, dyrektorki Zespołu Szkół
(fot. Krzysztof Błażewicz)

Występ chóru szkolnego
(fot. Krzysztof Błażewicz)

Wręczenie pamiątkowych medali absolwentom Szkoły
(fot. Krzysztof Błażewicz)

Uczestnicy przedstawienia
(fot. Krzysztof Błażewicz)

naszymi absolwentami. Obecni emerytowani dyrektorzy,
nauczyciele oraz absolwenci, uczniowie i rodzice oraz inni
uczestnicy uroczystości jubileuszowej wysłuchali słów
dyrektora Technikum o losach najstarszej budowlanki,
która nigdy „nie śpi” dzięki ogromnemu zaangażowaniu
społeczności szkolnej, rzeszy ludzi, zarówno tych znanych, jak i tych prawie anonimowych, dzisiaj wspominanych tylko przez najbliższych i zaprzyjaźnionych kolegów
i koleżanki. Oficjalną część zakończyły przemówienia zaproszonych gości, którzy stwierdzili, że jeżeli coś jest dobrze zaplanowane, usytuowane i z dobrą misją, to przetrwa wieki. Dodali również: mamy nadzieję, że dzięki
entuzjazmowi osób zaangażowanych w funkcjonowanie
i rozwój szkoły pozostanie ona istotnym elementem
warszawskiego życia szkolnego. Następnie pani Dyrektor
wręczyła gościom, nauczycielom i pracownikom szkoły –
w dowód uznania dla ich pracy – pamiątkowe medale,
mówiąc: wielu z Was jest nie tylko obserwatorami, ale
i twórcami historycznej ciągłości naszej szkoły. Podsumowaniem była projekcja filmu o naszym Technikum, autorstwa uczniów. W części artystycznej wystąpiła młodzież
z programem artystycznym, w którym partie wokalne
łączono z narracją wspomnieniową o historii odbudowy
Warszawy po II wojnie światowej, w którą trwale wpisali
się absolwenci naszego Technikum. Po występie widzowie
zobaczyli przedstawienie satyryczne o niebywałych perypetiach potencjalnych mistrzów „budowlanki” w atmosferze serialu Stanisława Barei Alternatywy 4. Po zakończeniu akademii cała społeczność spotkała się przy jubileuszowym torcie. Był czas na rozmowy, wspomnienia, pa-

miątkowe zdjęcia i zwiedzanie szkoły, która po modernizacji stanie się obiektem XXI wieku.
Następnego dnia odbył się zjazd Stowarzyszenia Absolwentów. Co ich łączy? Wspomnienia powrotu do szkoły, powrót bowiem do tego, co ocalało, jako obraz najpiękniejszych lat życia, bo tu na zawsze pozostawili ślad
w swoich radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach.
Zaglądali w stare kąty, by szukać w nich wspomnień.
Przez 100 lat szkoła zmieniła się, nie ma już dawnych sal,
mebli i pomocy dydaktycznych, tablicę i kredę zastąpił
rzutnik multimedialny, a podręczniki to komputery i Internet. Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który
pełen ufności wkracza w mury „starej budowlanki”. I nasi
absolwenci poczuli się jak młodzi uczniowie, którzy się na
nowo odkryli. Jak pisał Tadeusz Kotarbiński: Przeszłość
zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.
Jesteśmy szkołą ze 100-letnią tradycją, której fundament został zbudowany na opoce, a budować ją będą
kolejne pokolenia naszych absolwentów. Życzymy naszej
szlachetnej „jubilatce” i społeczności szkolnej kolejnych
wspaniałych jubileuszy, bo każdy jubileusz wnosi w życie
świeży zapał, nową mądrość (S. Wyspiański) i radość
z absolwentów.
Dariusz Jenderko
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Od redakcji: Z okazji znamienitego jubileuszu 100-lecia
Technikum Budownictwa i Architektury w Warszawie dołączamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszego trwania
i rozwoju. Nadmieniamy, że o jubileuszu 90-lecia i historii
szkoły pisaliśmy w nr. 1-2/2009 „Inżynierii i Budownictwa”.
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